Contactgegevens
Jeugdwerker
Ruben Baan
E-mail: rubenbaan@pknraalte.nl
Whatsapp/bellen: +31 (0) 6 11041577

Predikanten
Ds. Karolien Zwerver
Telefoon: (0572) 854282 of +31(0) 629183708
E-mail: kmzwerver@pknraalte.nl

Jeugd en jonge gezinnen
Ouderling Astrid Hommes
E-mail: astridhommes@pknraalte.nl
Whatsapp/bellen: +31 (0) 6 46315719

Ds. Henriëtte de Graaf
Telefoon: (0578) 769026 of +31(0) 638566340
E-mail: hejdegraaf@pknraalte.nl

Voorzitter van de kerkenraad
Vacant

PR & Secretariaat
Aanwezig iedere woensdagochtend in de even
weken van 10.00 tot 11.00 uur in het Annahuis.
E-mail: info@pknraalte.nl
Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is de eerste vrijdag van de
maand geopend van 19.00 tot 20.00 uur in het
Annahuis m.u.v. juli en augustus.
Kerkblad de Wegwijzer
Een abonnement op het maandblad
De Wegwijzer kost € 19,50 per jaar
E-mail: kerkelijkbureau@pknraalte.nl

Nieuwsbrief
aanmelden via www.pknraalte.nl


September 2018

Scriba: René Vugteveen
Telefoon: (0572) 357788
E-mail: scriba@pknraalte.nl
Ouderling Pastorale zaken Enna Wijnhout
Telefoon: (0572) 356735 of +31 (0) 623338862
E-mail: pastoraat@pknraalte.nl
Voorzitter diaconie Alexander Toeter
Telefoon: (0572) 354000
E-mailadres: diaconie@pknraalte.nl
NL45RABO0354500198
Voorzitter Kerkrentmeesters Gerrit Tuten
Telefoon: +31(0) 621544075
E-mail: kerkrentmeester@pknraalte.nl
NL39RABO0354500112

Zondagse diensten in de Plaskerk
April tot en met half september
9.30 uur
Half september tot en met maart 10.00 uur

Welkom!
Koster en beheerder Annahuis
Aaltje Booijink
Telefoon Annahuis: (0572) 354729
Telefoonnummer +31(0) 627129798
E-mail: annahuis@pknraalte.nl

Protestantse Gemeente
De Plas 8
8102 CS Raalte
E-mail: info@pknraalte.nl
Website: www.pknraalte.nl

Wat te doen bij

Pastoraat
Overgangsfase pastoraat
In september namen we afscheid van de wijkouderlingen. Daarmee komen we in een overgangsfase voor wat betreft het pastoraat.
We gaan (ook naar aanleiding van ons beleidsplan) samen aan de slag met de invulling van het
pastoraat.

Ziekte/ziekenhuis
Wanneer u ziek bent en bezoek wilt van de predikant dan kunt u dit aan de ouderling pastorale
zaken doorgeven. Dit geldt ook bij ziekenhuisopnames. Deze kondigen we eventueel in overleg
met u af in de zondagse dienst.

Om het pastoraat in goede banen te leiden hebben we nu een ouderling pastorale zaken, Enna
Wijnhout. Haar telefoonnummer en mailadres
staat in deze folder.

Geboorte
We delen als gemeente graag in de zorgen en in
de vreugde van mensen. Laat het ons daarom
weten wanneer jullie een kindje hebben gekregen. Stuur daarvoor een geboortekaartje naar
het postadres van de kerk. De geboorte wordt
dan ook afgekondigd en in de Wegwijzer vermeld.

Ondertussen blijven de predikanten (en bezoekers/teamondersteuners) gewoon mensen
bezoeken en blijven we omkijken naar elkaar.
Berichten kunt u gewoon door blijven geven. Dit
kunt u doen bij de teamondersteuner of aan de
ouderling pastorale zaken.
Bezoek aanvragen
Wilt u graag bezoek ontvangen van de predikanten? Zijn er dingen die u wilt bespreken of wilt u
uw verhaal delen? Dat kan zeker! We zijn er
voor u en komen graag bij u langs.
Dit kunt u aangeven via pastoraat@pknraalte.nl
of bellen met Enna Wijnhout. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw predikant.
ds. Karolien Zwerver werkt in de wijken:
Wijk Rood:
Het buitengebied westzijde van Raalte, ‘t Reelear,
de Velner, Evenbelt, Ramele en Broekland.
Wijk Oranje:
Raalte Noord aan de westzijde van het
kanaal.
Wijk Geel:
wijk Blekkershoek, wijk Drostenkamp,
wijk de Langkamp.
Wijk Groen:
Het centrum van Raalte, wijk Westdorp,
wijk De Olykampen. 

ds. Henriëtte de Graaf werkt in de wijken:
Wijk Blauw:
Raalte Noord oostzijde van het kanaal, de wijk de
Enk, de wijk De Zegge.
Wijk Paars:
Verpleeg-/verzorgingshuis de Hartkamp, wijk de
Hartkamp, wijk Vloedkampen.
Wijk Violet:
Het buitengebied oostzijde van Raalte, Luttenberg,
Mariënheem, Haarle, Schoonheten, Nieuw-Heeten
en Heeten.

Bij afwezigheid door ziekte, vakantie of studie
vervangen de predikanten elkaar. Hierbij
kunnen we indien nodig ook een beroep doen
op de collega’s van Klein Salland (Olst, Wijhe
en Wesepe)

Dopen
Wilt u uw kind laten dopen? Neemt u dan contact
op met één van de predikanten. Voorafgaand
aan elke doop vindt er een doopgesprek met de
predikant.
Trouwen/Levensverbintenis
Wie in de kerk een zegen wil vragen over zijn/
haar levensverbintenis wordt gevraagd zo tijdig
mogelijk contact op te nemen met de wijk predikanten.

Overlijden
Bij overlijden kunt u contact opnemen met de
wijkpredikante of de ouderling pastorale zaken.
We hebben als kerk woorden en rituelen tot onze
beschikking, waarmee we een waardige afscheidsdienst kunnen vormgeven. Dit doen we
altijd in overleg met de nabestaanden. De dienst
kan gehouden worden in de kerk of in een andere ruimte, zoals aula van het crematorium. Wanneer we een rouwkaart ontvangen (sturen naar
het postadres van de kerk) schrijven we de naam
van de overledene in het gedachtenisboek in de
kerk. Dit doen we tijdens de zondagse dienst.


